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 Quando se fala em estrelas, costumamos pensar nelas como sendo 
individuais, porque a “nossa” estrela, o Sol, é uma estrela “solitária”. Mas isso 
não é uma regra. A maior parte das estrelas que podemos ver no céu faz parte 
de sistemas com duas ou mais estrelas. Se um sistema é composto por duas 
estrelas, então ele é chamado binário. Este texto aborda os sistemas binários, 
já que esses são representações dos sistemas mais complexos. 
 É importante diferenciar dois termos parecidos, mas que definem 
situações bem diferentes: estrelas duplas e estrelas binárias. O termo estrela 
dupla é usado para definir duas estrelas que aparentam estar próximas, e que, 
entretanto, estão muito distantes uma da outra, não havendo, portanto, 
interação entre ambas. 
 Já a expressão estrela binária ou sistema binário refere-se a estrelas 
que interagem gravitacionalmente. Nessas, as duas estrelas descrevem órbitas 
elípticas onde o centro de massa do sistema ocupa um dos focos de cada uma 
das órbitas. 
 O primeiro pesquisador a constatar que havia interação entre as estrelas 
foi William Herschel em 1804. Usando as suas medições e as feitas por James 
Bradley, ele mediu o período de 342 anos da estrela Castor (α Geminorum). 
 
Órbitas de sistemas binários 
 
 Cada estrela executa uma órbita elíptica em que o foco da elipse da 

órbita de cada estrela abriga o 
centro de massa do sistema (figura 
1), e em qualquer instante as 
estrelas estão em lados opostos do 
centro de massa. 
 Quando as duas estrelas do 
sistema possuem a mesma massa, 
elas compartilham a mesma órbita 
circular e o centro de massa do 
sistema fica no centro da 
circunferência. 

 As distâncias do centro de massa de cada estrela ao centro de massa 
do sistema sempre seguem a seguinte relação: 

m1 r1 = m2 r2, 
em que m1 e r1 são a massa de uma das estrelas e a sua distância ao centro 
de massa do sistema (a contar do seu centro de massa) respectivamente, e m2 
e r2 representam, nessa ordem, a massa da outra estrela e a distância dela ao 
centro de massa do sistema (também contada a partir do centro de massa da  
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Figura 1 
Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/bin/binarias.htm 



estrela) (figura 2). 
 

 
 
Classificação das estrelas binárias 
 
 São classificadas quanto ao modo que foram descobertas. Existem 
quatro tipos. 
 Binárias visuais: em alguns casos o sistema está suficientemente 
próximo da Terra e as estrelas estão separadas a tal distância que podemos 
ver as duas separadamente num telescópio. 
 Todavia, essas condições não são frequentes, não sendo possível 
visualizar as estrelas separadamente. Ainda assim existem métodos indiretos 
para deduzir que uma estrela é binária. 
 Binárias astrométricas: são detectadas pela oscilação causada pela 
influência gravitacional de uma companheira não vista na estrela principal 
(figura 3). Sirius, por exemplo, era uma binária astrométrica, até que passou a 
ser uma binária visual após conseguir-se uma foto das estrelas do sistema. 

 
 Binárias espectroscópicas: observando o espectro do sistema, é 
possível ver que as linhas desviam periodicamente, algumas para o azul e 
outras para o vermelho (figura 4). Há, também, casos em que as linhas 
espectroscópicas de uma das estrelas são muito mais “fortes” do que as da 
outra – nos casos mais extremos as linhas de apenas uma das estrelas são 

Figura 3: Oscilação no movimento de Sirius causada por uma estrela 
companheira. 

Fonte: http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/astrometric.html 

Figura 2  
Fonte:http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/mass.html  



visíveis –, mesmo assim pode-se deduzir que a estrela é binária porque as 
linhas desviarão periodicamente. Hoje, a maior parte das estrelas binárias não 
é visual, é espectroscópica. 
 

 
 Binárias eclipsantes: ocorrem quando o sistema está de perfil para o 
obesrvador. Os eclipses geralmente significam variações no brilho do sistema. 
 
 
Binárias de acreção 
 
 Em sistemas binários onde a distância que separa as estrelas é 
comparável ao seu próprio tamanho, a matéria pode fluir de uma estrela para a 
outra. 

Existe um ponto, chamado Ponto de Lagrange, onde o campo 
gravitacional resultante do sistema é nulo. Caso esse ponto esteja dentro de 
uma das estrelas, haverá um fluxo da matéria dessa estrela em direção à outra. 
O esquema (figura 5) quando há ou não fluxo de matéria da estrela vermelha 
(A) para a estrela azul (B) – no primeiro caso não há, enquanto no segundo há 
posto que nele o Ponto de Lagrange situa-se dentro da estrela vermelha. 
Repare que em ambos os casos a estrela azul é aquela que possui maior 
massa. 
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Figura 5: Esquema que mostra quando há ou não fluxo de matéria da estrela 
vermelha (A) para a estrela azul (B)  

Figura 4 
Fonte: http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/spectroscopic.html  



 
Referências 
 
(Universidade do Tennessee) 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/binaries.html 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/visual.html 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/astrometric.html 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/spectroscopic.html 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/eclipsing.html 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/mass.html 
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/accreting.html 


